
Bokningspolicy

Bokning ska inkomma till bokningsansvarig (bokning@studentpuben-bunkern.se) minst 10

dagar innan. Vid matbeställning måste antal personer, vald maträtt samt specialkost

meddelas senast 14 dagar innan bokningen äger rum.

Lokalen rymmer 42 sittplatser som då blir maxantalet vid en sittning, vid allmän bokning är

maxantalet 140 st. För uppgift om matpriser, se separat sittningsmeny.

Även om vi strävar efter att godkänna varje bokning, så är det inte möjligt; det kan påverkas

av personalbrist, utbildningar eller renovering. Ett ledigt datum i kalendern är inte lika med

en godkänd bokning. Det är mycket viktigt att ni får svar från Bokningsansvarig först.

Betalning sker vid ankomst vid bokad kväll eller kan ske via faktura men då krävs

faktureringsuppgifter vid bokningsförfrågan.

Ordinarie öppetkväll

Lokalen är tillgänglig för bokning mellan klockan 19.00-01.00, Både Fredag och Lördag. Det

går att boka antingen det stora rummet eller hela lokalen, vilket avgörs utefter bokningens

storlek.

Standardavgift för en bokad kväll är 200 kr. Det görs alltid en deposition på 500 kr* som

bokande förening får tillbaka om allting sköts väl. Betalning sker vid ankomst vid bokad kväll.

OBS: Onsdag kan bara bokas vid särskilda tillfällen, t.ex Nollning.

Icke-ordinarie öppetkväll

Tillgång till hela Bunkern, max 140 personer, klockan 19.00-01.00. Önskar man öppna tidigare

kostar det 100 kr/h, max 4 timmar debiteras. Lokalhyran är 200 kr. Deposition på 500 kr*.

Sen ankomst vid bokning
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Kommer ni försent till er bokning med mer än 90 minuter resulterar det i avbokning. Varav

de som bokat blir skyldiga att betala hela summan som bokningen hade kostat, exklusive

deposition.

Gäster

Vill man ha med sig gäster till Bunkern så är detta självklart tillåtet, så länge de är mindre än

10 personer och inte en majoritet av sällskapet. De måste även vara över 18 år. Gäster till

sittningar skall anmälas i förväg via e-post till bokningsansvarig

(bokning@studentpuben-bunkern.se) med fullständigt namn och personnummer.

*Deposition fås tillbaka vid slutet av kvällen efter att personalen kontrollerat lokalens skick

och ingen anmärkning finnes. Som anmärkning räknas; medhavd alkohol, skadegörelse eller

annat beteende som strider mot alkohollagen eller av Bunkern erkänd allmän praxis.
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